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مديريت ريسك فعاليتي به قدمت بشريت است كه هدف اصلي آن بهينه سازي نتايج حااصاا از ياشيار
ريسك است .انسانها از زمان غارنشيني با مفاهيمي مانند خطر ،ايمني ،ماجراجويي ،يادا  ،قابليت ييش بيني
و ثبات در زندگي روزمره سر و كار داشتند .اين مفاهيم در مديريت ريسك داراي اهميت است .مانناد انساان
ها ،سازمان ها نيز در توانايي و تمايا خود به يشير ريسك و همچنين انتظار خود از منفاعات حااصاا از
يشير ريسك تفاوت دارند .با افزايش ييچيدگي در جامعه مدرن امروز ،ارز درك شاده و هاماچانايان
ييچيدگي مديريت ريسك نيز تكاما يافته است .اين تكاما تنها از جنبه ابزارهاي تحليا ريساك ناباوده و
سازمانها به اهميت مديريت ريسك در مديريت اثربخش فعاليتها و اهداف خود يي بردهاند .مديريت ريسك
سازماني در اكثر سازمانهاي ييشرفته به يك فعاليت نهادينه و استاندارد تبديا شده است .در ساازماان هااي
ييشرو ،تال ميشود تا با درك بهتر ريسكهاي كليدي موجود و همراستاسازي فعاليتهاي كنترلي باا ايان
ريسكها ،شكافها و كاستيهاي موجود در سازمان را يوشش و همچنين برنامههاي خود را براي مديريت و
بهره از ريسك را تقويت كنند.
مديريت ريسك در صنعت آب و برق ،كاربرد نظاممند سياستهاي مديريتي و فارايانادهااي مارباو باه
فعاليت هاي تحليا ،ارزيابي و كنترل ريسكهاي مرتبط با سرمايه ها و فعاليت هاي صنعت آب و برق است؛ كه
يك ابزار مديريتي يشتيبان تصميمسازان ،مديران سازمانها ،شركت ها ،صاحبان سرمايه و سرمااياه گاشاران
است .با نگر جامع به مديريت ريسك ،سازمان در امر شناسايي ريسك ،تشخيص آثار بالقوه انواع ريسكها
و خطرهاي ممكن در فرايندها ،فعاليت ها و خدمات توانمند شده و با اين شناخت قادر به افزايش باهاره وري
وكاهش ريسك خواهد شد .نظام جامع مديريت ريسك نقش كليدي در تصميمات راهاباردي ساازماان و
فعاليتهاي برون و درون سازماني خواهد داشت.
با نگر جامع به مديريت ريسك ،سازمان در امر تشخيص آثار بالقوه انواع ريسكها و خطرهاي ممكن در
فرآيندها ،فعاليت ها ،و خدمات ،توانمندي يافته و با اين شناخت قادر به افزايش بهره وري و كاهش ريسك
خواهد شد ،كه اين امر در اصطالح ”غلبه بر ريسك“ ناميده مي شود .يكي از سازوكارهاي مهم
اطمينان بخش ،رعايت ضوابط ايمني در كليه مراحا و جبران خسارات احتماالتي و غيرقابا اجتناب،
مديريت هوشمندانه و يكپارچه ريسك است .به همين منظور وزارت نيرو كه از سازمان هاي ييشرو در
كشورمان است اقدام به طراحي و يياده سازي مديريت ريسك نمود و نظام نامه مديريت ريسك وزارت
نيرو در  3131/3/3توسط مقام عالي وزارت ابالغ گرديده است.
در اين بولتن و بولتن هاي آينده تال

خواهد شد تا خوانندگان را با مفاهيم مديريت ريسك ،نظاام نااماه

مديريت ريسك وزارت نيرو و همچنين رو

ييادهسازي مديريت ريسك آشنا كنند.

ريسك در حوزه وزارت نيررو
چيست؟

ریسک در وزارت نيرو در قتالتب
 1حوزه ” ریسک (خطر پذیتري)
سوانح طبيعي و حتوادث غتيتر
مترقبه“ و ”ریسک ستازمتانتي“
تعریف شده است.

مديريت ريسک در وزارت نيرو

ريسك سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه
ریسک سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه عبارتست از احتمال پيامدهاي نامطلوب انساني ،اقتتتدتادي،
اجتماعي ،امنيتي ناشي از خطرات طبيعي (سيل ،زلزله ،طوفان و  ) . .یا حوادث غيرمترقبه و انسان ستاز
(جنگ ،حمالت تروریستي و سایبري ).. ،كه بر اجزاي در معرض خطر (سد ،نيروگاه ،شبكه هاي انتقال و
توزیع برق و آب و  )..ایجاد مي شود .ریسک از تلفيق شاخص هاي كمي یا كيفي خطر ،آسيب پذیتري و
سرمایه اجزاء در معرض خطر و همچنين شاخص هاي حاكميتي و یا مدیریتي مي باشد.

نمونه اي از خسارات و آسيب پذیري هاي ناشي از سوانح طبيعي در گذشته به صنعت آب و بترق وارد
شده و احتمال وقوع آن بر اساس تجربه و مطالعات موردي انجام شده در كليه نيروگاه ها ،پستهاي بترق،
سدها ،تدفيه خانه ها ،مخازن آب و شبكه هاي انتقال و توزیع برق و آب كامال محتمل است ،عبارتند از:

 زلزله منجيل سال  : 9631آسيب به سد منجيل ،نيروگاه لوشان ،چندین پست فشار قوي ،خطوط
انتقال نيرو و شبكه توزیع برق شهري و روستایي و قطع برق محدوده اي از شمال كشور


سيل آذربايجان
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زلزله بم سال  :9631آسيب نسبتا شدید به پست هاي برق ،خطوط انتقال فشار قوي و ضعيف

 سيل گلستان سال  : 9611رانش كانال حفاري شده خط انتقال فاضالب ،تخریتب دیتوارهتاي
حفاظتي دستگاه تاور
حال ،مدیریت ریسک سوانح طبيعي فرآیند انجام مجموعه اقدامات یكپارچه مدیتریتتتي ،متهتنتدستي،
اقتدادي و اجتماعي با هدف بهبود كيفيت زندگي ،ارتقاء سطح ایمني و حفظ جان و مال مردم است كه
منجر به كنترل و كاهش ریسک در حد توانمندي مقابله با آن گردد .در این مقوله و تفتاوت متدیتریتت
ریسک و بحران در شماره هاي بعد مطالبي ارائه خواهد شد.
موضوع بولتن شماره  :2مزاياي مديريت ريسک سوانح

